
Belastning av motorn 

MOTOREFFEKT MED TRÄGAS
Den motor som vi använder är en 8 liters rak sexcylindrig motor. I tabellen 
nedan finns beräkningar från VTT över effekten hos en sugmotor som 
använder trägas som bränsle. 

9 kW motstånd 

Kurkela Esa, Nylund Nils-Olof. VTT. Kotimaisten polttoaineiden kaasutus. Osa 5. Pienilämpöarvoisen 
kaasun käyttö paikallismoottoreissa. Espoo 1986.  

Generatorns specifika rotationshastighet är  1500 rpm, varför en uppnåbar 
eleffekt är  8x6,5 = 52 kW. Motorn förefaller att vara rätt dimensionerad om 
avsikten är att producera elektricitet med en effekt på 50 kW.

Vi har också använt motorn med en effekt på 45 kW, dimensioneringen 
av motorn förefaller att uppfylla målsättningen. Toppeffekten har tillsvidare 
inte dokumenterats, något som kommer att bli en senare uppgift. 
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Motorns varvtal 
RPM

Effekt 
kW/1000 cm3 slagvolym

1000 4,4

1200 5,25

1500 6,5

1800 7,35



Mätning av kylvätska med flödesmätare

VÄRMEMÄNGDER SOM ÖVERFÖRS FRÅN MOTORN TILL  
VÄRMESYSTEMET

Kylvätskan från motorn har via en värmeväxlare kopplats till returvattnet 
från hallens värmesystem. Temperaturen på returvattnet är 35-40°C. I 
värmeväxlaren stiger temperaturen med cirka 10°C, strömnings- 
hastigheten i värmesystemet har vi inte uppmätt.

Den vätska som cirkulerar i motorn mäts med  en flödesmätare, dessutom 
finns temperaturgivare på in- och utgående vätska. Genom de här  
mätningarna är det möjligt att beräkna den värmemängd som överförs till 
hallens värmesystem. En del av värmen i avgaserna tas tillvara med en 
speciell värmeväxlare för avgaser.

I mätningar som gjorts har tomgångseffekten uppmätts till  22 kW, med 18 
kW:n eleffekt 45 kW och med  27 kW eleffekt  52,5 kW. 

I tabellen nedan anges energibalansen för en ottomotor med trägas som 
bränsle:

Värmeväxlare 

Yrjö Muilu
+358444492521 

Yrjo.Muilu@centria.fi

Kurkela Esa, Nylund Nils-Olof. VTT. Kotimaisten polttoaineiden kaasutus. Osa 5. 
Pienilämpöarvoisen kaasun käyttö paikallismoottoreissa. Espoo 1986. 

Gasens värmeenergi 100 %

Mekanisk energi 29-31%

Kylvätska 30 %

Avgaser 32 %

Strålningsförluster 8-10%
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